118º. Aniversário da Filarmónica Lira Madalense
24 de Outubro de 2015
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[cumprimentos]
É com enorme satisfação que hoje aqui me encontro
para celebrar convosco o centésimo décimo oitavo
aniversário da Filarmónica Lira Madalense, instituição,
com um dos mais dignos e expressivos percursos na
história das filarmónicas açorianas, que muito tem feito
pela dinamização da nossa cultura musical. Esta é a mais
antiga filarmónica do Concelho e uma das nossas mais
antigas instituições. São 118 anos, de espírito de sacrifício,
de esforço solidário e de voluntariosa dedicação à arte, que
ergueram e mantiveram até hoje esta coletividade, símbolo
de grande orgulho para todos os madalenenses. Cento e
dezoito anos, em que a Madalena, a Ilha e o País sofreram
profundas alterações, que esta instituição soube
acompanhar, assumindo-se como parte integrante do
património cultural do concelho, pilar da sua história e
contributo fundamental para a construção da nossa
identidade cultural.
A Lira Madalense formou centenas de jovens,
concorrendo não só para o seu desenvolvimento artístico,
mas assumindo-se também, efetivamente, como uma
verdadeira escola de cidadania, de inclusão, de iniciação
numa vida de grupo, com uma clara vertente relacional e
intergeracional. São precisamente o reforço do diálogo, a
partilha, a comunhão de conhecimentos e o convívio entre
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gerações que fazem destas bandas um fenómeno particular
de longevidade e de sucesso! As filarmónicas dão-nos de
facto, um exemplo pouco vulgar, da capacidade de
dedicação da juventude! É pelos jovens, mas também e
sobretudo deles, que emana a força que motiva os músicos
mais velhos a cumprir com o seu papel de transmissores de
conhecimentos, passando de geração em geração, novos
saberes, perpetuando a paixão pela música, num ciclo que
se renova, a cada jovem que ingressa nas nossas
filarmónicas.
Por reconhecer o grande mérito musical desta banda,
(motivo de orgulho para todos nós) e pelo seu contributo
fundamental, na promoção das artes e da cultura no nosso
Município, a Câmara Municipal agradece e saúda neste dia
de aniversário a Filarmónica Lira Madalense! Sei que a
Lira Madalense, seguirá na senda do sucesso, transmitindo
ao longo das décadas o nosso legado cultural e reforçando
a nossa identidade, ou não fosse a música, uma das mais
poderosas forças da humanidade.
Felicito a Direção da Filarmónica Lira Madalense; o
seu Presidente, José Costa; todos os membros dos órgãos
sociais; todos os músicos, pela sua contribuição para o
engrandecimento desta banda e também o seu jovem
maestro, Nuno Pereira, pelo talento, dedicação e
importante colaboração, não só nesta filarmónica, como
também noutras instituições musicais.

118º. Aniversário da Filarmónica Lira Madalense
24 de Outubro de 2015
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

Uma longa vida para a Sociedade Filarmónica Lira
Madalense! Bem hajam!
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